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Předmětem diplomové práce je návrh souboru objektů, které budou řešit areál 

určený pro FA, FaVU galerii VUT a Kreativní centrum Brno v areálu na ulicích Údolní 

53/Úvoz 33. 

Stávající sto let staré budovy areálu u rakousko-uherského období nejsou 

uzpůsobeny pro výuku uměleckých předmětů v 21.století. Dispozice připomínající 

kasárny neumožňují adekvátní ateliérovou výuku ani nenabízí galerijní prostory 

vhodné k vystavování semestrálních prací. Úkolem je areál urbanisticky 

dokomponovat, zvážit nároky nově nastěhovaných škol a nabídnout jim prostory 

vhodné pro jejich práci i následnou prezentaci. Výsledkem návrhu budou kromě 

urbanistických úprav areálu objekty nových ateliérů, výstavní galerie určená pro stálou 

expozici antických plastik z majetku VUT, základní společenské a kulturní zázemí pro 

Kreativní centrum. Architektonické řešení bude respektovat charakter parcely, 

zejména její topografické a kontextuální kvality, při zachování památkové ochrany 

stávajících objektů. Funkce objektů, dispoziční řešení i dopravní řešení budou 

vycházet ze stavebních programů jednotlivých fakult. Nově navržené prostory areálu 

by měly pozitivně ovlivnit výuku studentů FA, FaVU i absolventů v Kreativním centru. 

Na vedení diplomové práce se podílí MgA.Ing.arch. Petr Šmídek Ph.D. 

• Urbanistické řešení 

Umělecký kampus VUT je situován do areálu budov mezi ulicemi Úvoz, Údolní, 

Tvrdého, Všetičkova a Jiříkovského. Stojí tedy mezi dvěma atraktivními rekreačními 

zelenými plochami Brna, kterými jsou Špilberk a Kraví hora. Nabízí se návrh řešení, 

který by chtěl splňovat jak všechny potřebné podmínky pro život a propojení 

studentu FA a FaVU, galerii VUT i absolventy v Kreativním centru Brno, tak zároveň 



vytvořit pro Brňany další „Zelenou linii“ – zelenou cestu po Brně s novou atraktivní 

uměleckou náplní.  

Celková koncepce klade důraz na jedinečnost fakult, vzájemné propojení a 

podporu spolupráce.  

Je navržena jedna ústřední novostavba, která propojuje fakulty FA a FaVU 

v jeden harmonický celek. I když má každá fakulta svůj samostatný blok specificky 

zaměřený pro potřeby svých studentů, umění je to, co obě fakulty spojuje. Místem, 

kde se setkávají, je tedy Galerie umístěna ve středu. Upoutávkou na toto vzájemné 

propojení je jak venkovní pomník „Kaplan in memoriam“ s vodními arakcemi, tak na 

straně opačné navazující most Gipsotéky. Ten vystavuje sádrové odlitky významných 

uměleckých děl a noří se do ústředí historického komplexu při hlavnímu vstupu. 

Jako upozornění na samotný komplex na rušné frekventované křižovatce velmi 

dobře poslouží rohová čelní budova. Nese název celého komplexu - Umělecký kampus 

VUT s podtextem „Gipso cafe.“ Již zdálky mohou upoutat umělecká díla v prosklených 

částech kavárny, která veřejnost podprahově lákají vstoupit a zjistit, co se skrývá 

vevnitř.  

Budovy U1, U2 a U5 jsou památkově chráněny, a proto vylučují razantní 

zásahy. Ve vnitrobloku se bourají budovy U6, U7, U8, U9, U99, U13, U15, U16, které 

jsou v dezolátním stavu a pro dané potřeby nevyhovující.  

V neposlední řadě se projekt zaměřuje i na čistě praktické věci jako je byt 

správce objektu, Legia tisk, obchod s výtvarnými potřebami, modelové centrum či 

bistro. Nezapomíná ani na dvě možnosti parkování. 

 



• Architektonické řešení 

Zvolený projekt využívá historické budovy U1 U2 z Ulic Úvoz a Údolní. Přibylo 

zde více vchodů do škol s potřebnými foyer. V budově U1 sídlí fakulta FA, v U2 je 

navržena FaVU. V těchto prostorách jsou navrženy potřebné učebny, posluchárny, 

kabinety, zasedací místnosti, ateliery, kanceláře, sklady archivy a veškeré zázemí 

zaměstnanců pro zmíněné fakulty. 

Budovy U1 a U2 jsou spojeny hlavním vstupem nesoucí již výše zmíněný název 

celého komplexu Umělecký kampus VUT. Tato zvonovitá budova U5 je jakousi první 

průchozí dominantou. Gipso kavárna s uměleckými díly zve a vítá již zdálky nejenom 

studenty, ale i kolemjdoucí náhodné chodce. Ve druhém patře této prostorné budovy 

je možné usednout při slavnostních okamžicích do VUT auly. Z druhého patra rovněž 

vede jako spojka umělecký most Gipsotecy.  

Jeho průchodem se ocitneme v novostavbě, která je hlavním a nejvýraznějším 

architektonickým prvkem celého komplexu. Při pohledu na ni by měl nejvíce zaznít 

harmonický akord vzájemného propojení, spolupráce i jedinečnosti obou fakult. Zde se 

ve třetím podlaží nacházejí dominanty obou fakult. V jedné části mají své místo hlavní 

ateliéry malby a sochařství, venkovní pracovní prostor, dílny a další potřebná místa pro 

moderní učení fakulty FaVU. Opačná strana poskytuje Openspace ateliér, auly pro 

studenty FA. Střet a místo, kde se mohou obě fakulty umělecky protkávat, je místo 

z části proskleného bloku Galerie umístěné ve středu budov. Do ní ústí Gipsoteca 

most, ten jakoby pomyslně končil venkovním vodopádem s jezírkem u pomníku Kaplan 

in memoriam. 



Podzemí je po celé ploše využito pro parkoviště, v prvním patře mají pak 

jednotlivé fakulty prostory pro potřebné dílny, sochařské a kreslící ateliéry, dále 

zázemí bufetu a jiné. Každá z fakult má ze strany samostatný vchod. FA z ulice 

Tvrdého, FaVU průchodem z ulice Údolní. Na hranici nového a starého komplexu 

budov slouží výtahy. Ze strany FaVU je navržen výtah nákladní pro potřeby vyzdvižení 

těžkého materiálu k ateliérům do vyšších pater. 

Z vnitrobloku Akademického náměstí FA/FaVU je komplex budov cele prosklen. 

Ze severní strany jde tedy velmi potřebné světlo, strana jižní je naopak úplně bez oken 

chráněna před sluncem a nepříjemným přehříváním. Zvýšenou potřebu kvalitního 

osvětlení zajišťují ve třetím patře nad všemi potřebnými ateliéry obou fakult sheldové 

světlíky. Potřebnost alternativních forem výroby a spotřeby energie umožňují solární 

panely umístěné na sheldových světlících.  

Pro Brňany procházející Zelenou linii Artparku, tedy jižním cípem parcely, by 

mělo budit zvědavost záměrné užití odlišné barevnosti a jiných stavebních materiálu 

konstrukce novostavby, které vychází z celkového pojetí konceptu. Fakulta FaVU je 

tvořena netradičním materiálem cor-tenem. FA je z pohledového betonu, spojníkem 

těchto dvou fakult je Galerie, ve které se tyto dva odlišné materiály kloubí dohromady. 

V komplexu na jižní straně areálu se nachází již výše zmíněný Artpark. Skýtá 

studentům možnost vystavovat jejich sochy a jiná umělecká díla. Rovněž zde najdeme 

U14 budovu správce a kanceláře VUT s jedním apartmánem pro hostující návštěvy. 

V této části se nachází také další parkoviště, od Zelené linie oddělené pásem zeleně. 

Z ulice Jiříkovského využívá komplex ještě budovu U4, která může plnit funkci 

služeb jak pro studenty, tak pro širokou veřejnost. Navržen je zde v prvním podlaží 

Legia tisk, modelové centrum a výtvarné potřeby. V podlaží druhém je to knihovna a 



třetí až páté podlaží je místem pro Kreativně inovační centrum. Vedle budovy U4 je 

jak vstup pro pěší, tak vjezd do areálu pro auta. Naproti z ulice Údolní patří ještě ke 

komplexu U3, budova kina a bistra. 

 

• Stavební řešení 

Konstrukce novostavby je betonová. Kombinuje stěnový a skeletový systém s 

železobetonovými sloupy. Prostory s největším rozpětím zajišťují příhradové nosníky.  

Části komplexu patřící fakultě FaVU tvoří betonová konstrukce s fasádou 

tvořenou Cor-tenem, fasáda FA je tvořena panely prefabrikovaného pohledového 

betonu.  

Spojovací krček Gipsoteky je tvořen ocelovou konstrukcí. Hmota je vynášena 

příhradovým nosníkem umístěným v horní části mostku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výkaz výměr 

 

• 1. PP       
    

U1 - historická budova FA  950,1 m²    
    

technické zázemí 569,9 m²    
depozit FA  181,2 m²   
šatny studentů  132,6 m²   
servrovna  70,6 m²   
technická místnost 11,1 m²   
sklad  6,6 m²   
správa budov - dílny 54,9 m²   
správa budov - dílny 78 m²   
správa budov - zázemí 12,7 m²   
správa budov - sklad 22,1 m²   
    

výukové 
prostory   139,6 m²   
dílny  139,6 m²   
    

hygienické zázemí 36,9 m²   
WC, sprchy, úklidová místnost   
    

komunikace   240,6 m²   
chodba  204,2 m²   
schodiště  36,5 m²   
    
    
    

U2 - historická budova FAVU     

    

technické zázemí 537,1 m²   
server  65,3 m²   
údržba  78,9 m²   
úklid  43 m²   
sklady, dílny  27,2 m²   
kotelna  65,5 m²   
zázázemí  13,7 m²   
sklad  4,8 m²   
sklad  8,3 m²   
sklad  15,3 m²   
depozit FAVU  215,3 m²   
    

atelier 
fotografie   321,2 m²   
depozit  40,1 m²   
sklad techniky  55 m²   



temná komora  25,2 m²   
kabinet  19,7 m²   
digitální pracoviště 41,9 m²   
atelier I.  65,1 m²   
atelier II.  74,2 m²   
    

hygienické zázemí 66,4 m²   
WC, sprchy, úklidová místnost   
    

komunikace   316,9 m²    
chodba  282,1 m²   
schodiště  34,8 m²   
    
    
    

U5 - nárožní budova 139 m²    
    
zázemí kavárny  139 m²   
    
    
    

Novostavba   4474 m²    
    
parkování  4420 m²   
technické zázemí  54 m²   

 

• NP       
    

U1 - historická budova FA      
    

děkanát (další část v 2.NP) 553 m²    
archiv  10 m²   
zasedací místnost velká 110 m²   
zasedací místnost malá 36 m²   
zasedací místnost malá 37 m²   
zasedací místnost malá 50 m²   
kancelář tajemníka 30 m²   
seretariát  32 m²   
kancelář děkana  31 m²   
kancelář  18 m²   
kancelář  25 m²   
kancelář  31 m²   
kancelář  31 m²   
kancelář  31 m²   
kancelář  49 m²   
kancelář  23 m²   
kuchyňka  10 m²   
    

vstupní   98 m²   



prostory 

foyer  79 m²   
vrátnice  19 m²   
    

hygienické zázemí 41 m²    
WC, úklidová místnost   
    

komunikace   248 m²    
chodba  186 m²   
schodiště  37 m²   
schodiště  15 m²   
schodiště  10 m²   
    
    
    

U2 - historická budova FAVU      
    

děkanát   389 m²    
personální oddělení 22 m²   
ekonom  17 m²   
ekonom  16 m²   
ekonom  18 m²   
ekonom  16 m²   
pokladna  17 m²   
kancelář tajemníka 33 m²   
sekretariát  33 m²   
kancelář děkana  32 m²   
zasedací místnost 51 m²   
studijní oddělení  43 m²   
archiv  24 m²   
OPVK  12 m²   
produkce  20 m²   
sklad materiálů  17 m²   
kuchyňka  18 m²   
    

vstupní 
prostory   98 m²   
foyer  74 m²   
vrátnice  24 m²   
    

KAT - katedra teorií (další učebny viz 3.NP)   
velká 
posluchárna  104 m²   
    

AKG - atelier kresby a grafiky 313  m²   
kabinet  17 m²   
litografie  65 m²   
sklad  31 m²   
atelier  110 m²   
sítotisk  52 m²   
osvit  39 m²   



    

hygienické zázemí 39 m²    
WC, sprchy, úklidová místnost   
    

komunikace   386 m²    
chodba  309 m²   
schodiště hlavní  37 m²   
schodiště  18 m²   
schodiště  22 m²   
    
    
    

U3       
    

vstupní 
prostory   42 m²    
    

Bistro cafe   235 m²    
cafe  134 m²   
zázemí zaměstnanců 17 m²   
zázemí bufetu  57 m²   
sklady  27 m²   
    
    
    

U4  - společné prostory, Kreativní centrum VUT 

    

výtvarné 
potřeby   82 m²    
    

modelové centrum 179 m²    
modelové centrum I. 101 m²   
modelové centrum II. 78 m²   
    

legia tisk   228 m²    
legia tisk I.  153 m²   
legia tisk II.  75 m²   
    

vstupní 
prostory   53 m²    
vstup  12 m²   
foyer  41 m²   
    

hygienické zázemí 43 m²    
WC    
    

komunikace   66 m²    
chodba  35 m²   
schodiště  31 m²   
    



    
    

U5 - nárožní budova     
    

Gipsoteca cafe   568 m²    
kavárna  493 m²   
prodejna - galerie  25 m²   
sklad  50 m²   
    

aula VUT   98 m²    
    

hygienické zázemí 32 m²    
WC, úklidová místnost   
    
    
    

Gipsoteca   220 m²    
    
    
    

U14 - byty, kanceláře     
    

byt správce   131 m²    
zádveří + hala  19 m²   
obývací prostor s kuchyní 72 m²   
ložnice  12 m²   
ložnice  15 m²   
koupelna  4 m²   
chodba  9 m²   
    

kanceláře   244 m²    
vstup  12 m²   
schodiště  16 m²   
hygienické zázemí 12 m²   
open office   87 m²   
    

technické zázemí 117 m²    
dílna, garáž  65 m²   
sklad  52 m²   
    
    
    

parkování       
    
parkování v 1PP novostavby 198  
venkovní parkovací stání 79  
parkovací stání pro handicapované 12  
    
    
    



FAVU - nová budova 1304 m²    
    
sklad  47 m²   
stříkací box  46 m²   
dřevodílna + sklad dřeva 89 m²   
dílna  138 m²   
sklad + sklad hořlavin 46 m²   
kovodílna + sklad kovu 89 m²   
depozitář FAVU  209 m²   
údržba + technické zázemí 139 m²   
projekční místnost 139 m²   
projekční místnost 42 m²   
sklad  42 m²   
ateliér 
multimédia  146 m²   
kabinet multimed   22 m²   
kabinet Soch. I.  22 m²   
kabinet Soch. II.  22 m²   
kabinet Malba I.  22 m²   
kabinet Malba II.  22 m²   
kabinet Malba III.  22 m²   
    
    
    

Galerie   442 m²    
    
depozitář galerie  270 m²   
technické zázemí  172 m²   
    
    
    

FA - nová budova 1181 m²    
    
pracovní prostor  145 m²   
dílna  99 m²   
dílna  99 m²   
údržba  60 m²   
tech. místnost  40 m²   
bufet  52 m²   
openspace ateliér  471 m²   
depozitář + sklad  215 m²   

 

• NP       
    

U1 - historická budova FA      
    

ateliér   81 m²    
ateliér  81 m²   
    



kabinety (další v 3. a 4. NP) 493 m²    
vedoucí ústavu  31 m²   
vedoucí ústavu  24 m²   
kabinet  19 m²   
kabinet  16 m²   
kabinet  19 m²   
kabinet  15 m²   
kabinet  17 m²   
kabinet  16 m²   
kabinet  16 m²   
kabinet  17 m²   
kabinet  18 m²   
kabinet  22 m²   
kabinet  17 m²   
kabinet  15 m²   
kabinet  18 m²   
kabinet  16 m²   
kabinet  17 m²   
kabinet  15 m²   
kabinet  18 m²   
kabinet  14 m²   
kabinet  19 m²   
kabinet  16 m²   
kabinet  17 m²   
kabinet  19 m²   
kabinet  11 m²   
vedoucí ústavu  25 m²   
vedoucí ústavu  26 m²   
(celkem 27 kabinetů)   
    

děkanát (hlavní část v 1.NP) 107 m²   
kancelář  33 m²   
kancelář  32 m²   
kancelář  42 m²   
    

hygienické zázemí 41 m²   
WC, úklidová místnost   
    

komunikace   243 m²   
chodba  207 m²   
schodiště  35 m²   
    
    
    

U2 - historická budova FAVU      
    

KAVF - kabinet, audio, video, foto 496 m²   
sklad techniky  38 m²   
výdej techniky  34 m²   
technická dílna  20 m²   
režie  46 m²   



střižna  18 m²   
střižna  23 m²   
audio studio  53 m²   
režie  35 m²   
televizní studio  67 m²   
střižna  19 m²   
projekce  55 m²   
laboratoř  44 m²   
kabinet  25 m²   
kabinet  18 m²   
    

kabinet IT (další část v 2.NP) 100 m²   
počítačová učebna 74 m²   
laboratoř  25 m²   
    

AVI - atelier video 156 m²   
kabinet  20 m²   
atelier  89 m²   
atelier  31 m²   
sklad  15 m²   
    

APE - atelier performace 128 m²   
kabinet  18 m²   
sklad  13 m²   
atelier  97 m²   
    

AEN - environment 139 m²   
montážní dílna  29 m²   
atelier  92 m²   
kabinet  18 m²   
    

hygienické zázemí 41 m²   
WC, úklidová místnost   
    

komunikace   317 m²   
chodba  280 m²   
schodiště  37 m²   
    
    
    

U3       
    

kino   144 m²    
kino   110 m²   
technické zázemí  34 m²   
    
    
    

U4  - společné prostory, Kreativní centrum VUT 

    



knihovna   580 m²    
studovna  276 m²   
depozitář  239 m²   
kancelář  39 m²   
kancelář  25 m²   
    

hygienické zázemí 43 m²    
WC    
    

komunikace   102 m²    
chodba  71 m²   
schodiště  31 m²   
    
    
    

U14 - byty, kanceláře     
    

apartmán pro hostujícího pedagoga 17 m²    
zádveří + hala  19 m²   
    

kanceláře   242 m²    
zasedací místnost 22 m²   
kancelář  21 m²   
kancelář  33 m²   
zázemí zaměstnanců 14 m²   
open office  65 m²   
hygienické zázemí 14 m²   
kancelář  24 m²   
chodba  26 m²   
schodiště   23 m²   
    
    
    

FA - nová budova 549 m²    
    
kreslírna  190 m²   
modelárna  141 m²   
sochař ateliér  141 m²   
openspace ateliér  77 m²   

 

• NP       
    

U1 - historická budova FA      
    

ateliér   81 m²   

ateliér  81 m²   
    

učebny   301 m²   

seminární místnost 68 m²   



seminární místnost 54 m²   
seminární místnost 51 m²   
seminární místnost 57 m²   
počítačová učebna 37 m²   
počítačová učebna 34 m²   
    

kabinety (další v 2. a 4. NP) 281 m²   

vedoucí ústavu  23 m²   
vedoucí ústavu  24 m²   
kabinet  9 m²   
doktorandi  17 m²   
doktorandi  17 m²   
kabinet  15 m²   
kabinet  17 m²   
kabinet  14 m²   
kabinet  18 m²   
kabinet  17 m²   
kabinet  17 m²   
kabinet  19 m²   
kabinet  23 m²   
vedoucí ústavu  26 m²   
vedoucí ústavu  26 m²   
(celkem 15 kabinetů)   
    

hygienické zázemí 41 m²   

WC, úklidová místnost   
    

komunikace   235 m²   

chodba  200 m²   
schodiště  35 m²   
    
    
    

U2 - historická budova FAVU     

    

APD - atelier produktového designu 198 m²   

atelier  105 m²   
montážní dílna  40 m²   
sklad  10 m²   
sklad  7 m²   
příruční sklad  18 m²   

kabinet  17 m²   
    

ATD - atelier tělového designu 169 m²   

atelier  103 m²   
příruční sklad  36 m²   
kabinet  31 m²   
    

KAT -katedra teorií (velká posluch. v 
1.NP) 207 m²   

seminární místnost 45 m²   



seminární místnost 44 m²   
seminární místnost 44 m²   
posluchárna  74 m²   
    

kabinet IT (další místnosti v 2.NP) 90 m²   

laboratoř  24 m²   
laboratoř  18 m²   
sklad techniky  32 m²   
kabinet  16 m²   
    

AGD - atelier grafického designu 326  m²   

počítačové pracoviště 49 m²   
kabinet  34 m²   
atelier I.  75 m²   

atelier I.  34 m²   
sklad I.  13 m²   
atelier II.  74 m²   

atelier II.  34 m²   
sklad II.  13 m²   
    

hygienické zázemí 41 m²   
WC, úklidová místnost 22 m²   
    

komunikace   317 m²   
chodba  280 m²   
schodiště  37 m²   
    
    
    

U4  - společné prostory, Kreativní centrum VUT 

    

kreativní centrum 439 m²    
dílna/ateliér  83 m²   
dílna/ateliér  83 m²   
dílna/ateliér  83 m²   
dílna/ateliér  83 m²   
dílna/ateliér  83 m²   
zázemí  25 m²   
    

hygienické zázemí 43 m²   
WC    
    

komunikace   180 m²    
chodba  149 m²   
schodiště  31 m²   

 

• NP       
    

U1 - historická budova FA      



    

kabinety (další v 2. a 3. NP) 118 m²    
doktorandi  25 m²   
doktorandi  21 m²   
doktorandi  16 m²   
kuchyňka  10 m²   
doktorandi  15 m²   
doktorandi  16 m²   
doktorandi  14 m²   
(celkem 6 kabinetů po dvou doktorandech)  
    

ubytování   148 m²    
pokoj třílůžkový se zázemím 20 m²   
pokoj třílůžkový se zázemím 20 m²   
pokoj třílůžkový se zázemím 20 m²   
pokoj třílůžkový se zázemím 20 m²   
pokoj třílůžkový se zázemím 20 m²   
pokoj třílůžkový se zázemím 20 m²   
pokoj třílůžkový se zázemím 20 m²   
sklad lůžkovin  11 m²   
(celkem 7 pokojů, ubytování pro 21 osob)   
    

hygienické zázemí 27 m²    
WC, úklidová místnost   
    

komunikace   132 m²    
chodba  81 m²   
schodiště  51 m²   
    
    
    

U2 - historická budova FAVU      
    

KAT - katedra teorií kabinety 103 m²    
kabinet  26 m²   
kabinet  26 m²   
kabinet  26 m²   
kabinet  26 m²   
(celkem 4 kabinety)   
    

Ateliér kresba   242 m²    
kabinet  26 m²   
ateliér  177 m²   
sklad I.  25 m²   
sklad II.  14 m²   
    

Ateliér intermédia 353 m²    
kabinet  31 m²   
příruč. Sklad  177 m²   
ateliér  113 m²   
montáž. dílna  31 m²   



    

hygienické zázemí 39 m²    
WC, úklidová místnost 25 m²   
sklad  14 m²   
    

komunikace   276  m²    
chodba  225 m²   
schodiště  40 m²   
schodiště na terasu 5 m²   
schodiště na terasu 5 m²   
pokoj třílůžkový se zázemím 20 m²   
pokoj třílůžkový se zázemím 20 m²   
pokoj třílůžkový se zázemím 20 m²   
pokoj třílůžkový se zázemím 20 m²   
sklad lůžkovin  9 m²   
(celkem 13 pokojů, ubytování pro 39 osob)  
    

hygienické zázemí 25 m²    
WC, úklidová místnost   
    

komunikace   276 m²    
chodba  225 m²   
schodiště  40 m²   
schodiště na terasu 5 m²   
schodiště na terasu 5 m²   
    
    
    

U4  - společné prostory, Kreativní centrum VUT 

    

kreativní centrum 477 m²    
dílna/ateliér  83 m²   
dílna/ateliér  83 m²   
dílna/ateliér  83 m²   
dílna/ateliér  203 m²   
zázemí  25 m²   
    

hygienické zázemí 43 m²   
WC    
    

komunikace   146 m²    
chodba  115 m²   
schodiště  31 m²   

 

• NP       
    

U2 - historická budova FAVU      
    

salónek, zasedací místnost 39 m²    



    

terasa   43 m²    
    

komunikace   37 m²    
chodba  27 m²   
schodiště  10 m²   
    
    
    

U4  - společné prostory, Kreativní centrum VUT 

    

kreativní centrum 489 m²    
dílna/ateliér  83 m²   
dílna/ateliér  38 m²   
dílna/ateliér  38 m²   
dílna/ateliér  305 m²   
zázemí  25 m²   
    

hygienické zázemí 43 m²    
WC    
    

komunikace   146 m²    
chodba  115 m²   
schodiště  31 m²   

 

 

 


